
NAAM / CONTACT PERSOON : BEDRIJF NAAM :

TEL. NUMMER : EMAIL :

ADDRES :

DATUM : / / BEZORG TIJD : OPHAAL TIJD :

AANTAL PERSOON :

bedrag x totaal

€ 16,00 x =
KIES 2 VAN VOLGENDE :

x =

KIES 3 VAN VOLGENDE :

x =

x =

KIES 2 VAN VOLGENDE :

x =

KIES 1 VAN VOLGENDE :

MILDE EI 

SAMBAL EI

NOTITIE EXTRA 

45,00 EUR x =

17,50 EUR x =

FACTUUR BEDRAG

VOORSCHOOT BEDRAG

NOG TE BETALEN

* Alle rijsttafel zijn standaard geleverd met ei, atjar ketimoen, kering tempe, kroepoek, cassava en sambal
* Alle prijzen zijn inclusief met btw en exclusief eventuele bezorgkosten 
  en  onder voorbehoud van prijswijzigingen en fouten
* Bestellingen boven 250 EUR vragen wij een voorschoot bedrag van minimaal 20% van de faktuur bedrag. 
* in UITHOORN geen bezorging kost, AMSTELVEEN, AALSMEER, MIJDRECHT en KWAKEL reken wij 5 EUR bezorging kost  boven 350 EUR geen bezorging kost 

antaal 
persoon

□ WITTE RIJST
Gestoomde witte pandan rijst

□ NASI KUNING +1,00
Gestoomde witte pandan rijst met kokos melk 

□ GEBAKKEN RIJST 
Gebakken rijst met groente, ei en zoete sojasaus

□ MIHOEN +1,00 
Gebakken rijst vermicelli met groente, ei en zoete 
sojasaus

□ BAMI 
Gebakken bami met groente en ei 

□ BALI +1,50 
Gestoofde vlees in pittige sambal en knoflook

□ SMOOR +1,50 
Gestoofde vlees in kruiden en zoete sojasaus

□ RENDANG +1,50
Gestoofde vlees in milde kokossaus 

□ BLADO +2,50 
Gebakken draadje vlees met sambal, komijn en 
knoflook

□ AJAM RITJA 
Gestoofde kipfillet in pittige saus en citroenblad

□ AJAM KECAP
Gestoode kipfillet in zoete sojasaus

□ AJAM ROEDJAK
Gestoofde kipfillet in milde kokos melk en ciroengras

□ ZOET ZUUR KIP
Gebakken kipfillet in zoet zuure saus

□ AJAM KERRIE
Gestoofde kipfillet in kerriesaus

□ AJAM MENTE
Gestoofde kipfillet in oester saus met cashewnoten

□ UDANG BLADO +2,50
Garnalen in knoflook, sambal saus

□ UDANG PETEH +2,50
Garnalen met peteh bonen en milde kokos saus

□ BROCCOLI DJAMOER
Champignon met brocolli in oestersaus

□ KOUSEBAND
Gebakken kouseband in knoflooksaus 

□ TJAP TJOI 
Gemengde groenten in knoflooksaus

□ SAMBAl GORENG BOONTJES
Gebakken sperziebonen in pikante sambal

□ PASKOI
Chinese paksoi met gemengde groenten in 
knoflooksaus

□ OERAPAN
Gemengde groenten met gerapste kokos

□ SAJOER LODEH 
Bamboescheuten met gemengde groenten in milde 
kokossaus

□ TEMPE PETEH +1,50
Gestoofde tahoe en tempe met petehbonen in mild 
pikante saus

□ ORAK ARIK
Gestoofde tahoe en tempe met petehbonen in mild 
pikante saus

□ TAHOE TAOCO +1,50 
Gestoofde tahoe en tempe met zoete pikante bonen 
saus

□ BUNCIS TAHOE 
Gebakken tahoe en sperziebonen in zoete soja saus

□ 
□ 

□ 
KIP SATE 
Gegrilde kipsate met pinda saus (30stuks)

□ 
GADO – GADO
Gemengde salade met tahoe, tempe, ei en pinda 
saus


	Form_2

